
 2019/7/18  ولغاية 2019/7/15 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

489.10487.680.29المؤشر العام

عدد العقود(مليون)عدد االسهم (مليون)حجم التداول 

1309.62193.71094ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

 104.4-87.6191.9التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

361510الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

333.6794.3232488.43االثنين

268526.5191488.68الثالثاء

416.3596.1301489.52األربعاء

292.2276.8370489.10الخميس

1,309.62,193.71094المجموع

جدول  حركة التداول اليومية 
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 ملخص السوق

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

AISP6.4705.200-19.6العراقية النتاج البذورIHLI0.4500.50011.1الهالل الصناعية

SNUC0.3300.300-9.1النخبة للمقاوالت العامةIMOS5.5005.9808.7الخياطة الحديثة

المصرف العراقي 

االسالمي
BIIB0.3900.4105.1مصرف اشور الدوليBASH0.2300.210-8.7

BBOB0.3400.320-5.9مصرف بغدادIRMC10.00010.5005.0انتاج االلبسة الجاهزة

BCIH2.6502.500-5.7مصرف جيهانHKAR0.8200.8604.9فنادق كربالء

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتالمتداوله االسهم عدد حسب نشاطا التداول حجم حسب نشاطا

الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

االغالق

(دينار)

 االسهم عدد

المتداوله

(مليون)

 النسبه

 الكلي الى

(%)

الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

االغالق

(دينار)

 حجم

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

(%)دينار(%)سهم مليوندينار

IHLI0.500347.726.6الهالل الصناعيةIHLI0.500720.932.9الهالل الصناعية

BBOB0.320531.024.2مصرف بغداد
مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.690184.414.1

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.690267.212.2مصرف بغدادBBOB0.320173.513.2

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.060180.58.2العراقية النتاج البذورAISP5.200102.67.8

مصرف الشرق االوسط 

لالستثمار
BIME0.11090.44.1

الكندي النتاج اللقاحات 

البيطرية
IKLV1.43083.36.4

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعا باالسعار انخفاضا

الشركه اسم الشركه اسم

 2019/7/18ولغايه  2019/7/15حركه تداول االسهم في سوق العراق لالوراق الماليه للفترة من    



الشركه رمزالشركه اسمت

 االغالق سعر

  السابق

(دينار)

 االغالق سعر

(دينار) الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

BCOI0.4500.4704.473.534.3451175000.029المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3400.320-5.9531.0173.559800000.212مصرف بغداد 2

BIIB0.3900.4105.115.86.4151025000.006المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1100.1100.090.49.920275000.036مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2400.2504.216.54.19625000.007مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.3800.3800.045.417.321950000.018المصرف االهلي العراقي 6

BGUC0.1600.1600.031.15.019480000.010مصرف الخليج التجاري 7

BMFI0.1500.1500.03.20.52378750.001مصرف الموصل 8

BASH0.2300.210-8.71.40.32525000.001مصرف اشور الدولي9

BMNS0.6900.6900.0267.2184.4341725000.107مصرف المنصور لالستثمار10

BUND0.0600.0600.0180.510.820180000.060المصرف المتحد لالستثمار11

BCIH2.6502.500-5.70.10.336375000.00004مصرف جيهان12

1,256.0446.72491,451,375

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

NAME0.3600.3702.81.90.7514130.048االمين للتأمين1

1.90.751,413.0

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)
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المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

SKTA3.7203.7200.06.223.24137200.623مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMRI1.7901.750-2.223.839.839336000.124المعمورة لالستثمارات العقارية2

SNUC0.3300.300-9.14.01.286200.194النخبة للمقاوالت العامة3

SILT0.9800.9901.038.037.547138600.271العراقية للنقل البري4

72.0101.713551,799.5

2019/7/18   -   2019/7/15حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 

المجموع

المجموع

المجموع



الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
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(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

IMAP0.7500.7500.08.66.41448520.133المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.5005.9808.71.79.52159800.166الخياطة الحديثة2

IITC8.0008.1001.30.97.01240500.172العراقية للسجاد والمفروشات3

IBSD3.3003.3300.923.376.9575905190.013بغداد للمشروبات الغازية 4

IHLI0.4500.50011.1720.9347.721161885.826الهالل الصناعية5

INCP0.6900.7204.316.611.823109350.109الصناعات الكيمياوية والبالستيكية6

IKLV1.4301.4300.057.783.310884940.971الكندي النتاج اللقاحات البيطرية7

IMIB1.6501.620-1.81.82.8881000.035الصناعات المعدنية والدراجات8

IRMC10.00010.5005.00.11.33167270.008انتاج االلبسة الجاهزة9

831.5546.8457655,843.5

الشركه رمزالشركه اسمت
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(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

HPAL9.9009.650-2.50.21.93431360.004فندق فلسطين1

HBAY60.00059.500-0.80.422.5111190000.019فندق بابل2

HBAG8.7008.600-1.10.10.41330580.001فندق بغداد3

HNTI8.6008.8002.36.555.329550260.103الوطنية لالستثمارات السياحية 4

HKAR0.8200.8604.90.20.2364500.003فنادق كربالء5

HMAN11.95012.0000.40.10.83350760.002فندق المنصور6

7.481.250291,746.3

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

AISP6.4705.200-19.620.2102.6162546000.193العراقية النتاج البذور1

AIPM4.2804.3401.42.39.820217000.045العراقية النتاج وتسويق اللحوم 2

AIRP8.1008.1000.00.10.8129160.028العراقية للمنتجات الزراعية 3

22.6113.218379,216.0

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي
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(%)

 االسهم عدد
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(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

TASC8.1008.1000.02.419.31525110000.001اسيا سيل1

2.419.3152511000

2193.71309.610945042393

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع

المجموع



2019/7/18  ولغاية 2019/7/15 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

1.10.52ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

0.3____0.3تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

002الشركات المتداوله

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

 سعر

 االغالق

 الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

 القيمة

السوقية

 مليون)

الدوران معدل

(%)

SAEI0.6500.6500.00.500.33145240.007االمين لالستثمارات العقارية1

NAHF0.3200.3200.010.218000.023االهلية للتامين2

1.10.52 المجموع الكلي



 القطاعات حسب مقسمه  (بيع-  شراء ) العراقيين لغير التداول حركه

القطاع

 االسهم عدد

الكلي

(سهم مليون)

 التداول حجم

الكلي

(دينار مليون)

 العقود عدد

الكلي

(بيع)(شراء)عقد(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)سهم مليون(بيع)(شراء)

83.0222.51256.06.617.740.8150.7446.79.1333.740424916.061.61المصرفي

____5.0________0.7________1.9____التامين

__13515.56__21__101.729.59__30.1__72.024.7__17.8خدمات

5.220.9831.50.62.516.536.6546.83.026.77334571.537.22الصناعي

____50________81.2________7.4____الفنادق

____183________113.2________22.6____الزراعي

0.030.62.41.023.70.24.619.31.0523.714.0156.6726.67االتصاالت

106.0244.02193.787.6191.91309.669411094اجملموع

____

__

في حالة وجود اختالف بين هذه النشرة والنشرة التي يصدرها السوق قد تكون بسبب قيام السوق بتعديل بعض العقود على بعض جلسات االسبوع 

العراقين التداوللغير حجم

(دينار مليون)

 لغير المتداوله االسهم عدد

العراقين

(سهم مليون)

 لغير العقود عدد

العراقين




 الكلي الى النسبه

(%)




 الكلي الى النسبه

(%)

(%) الكلي الى النسبه
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

 صافي االستثمار (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

البحوث والدراسات / اعدد




